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የካቲት 19 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ታፈሰ ይርጋ
ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቾች ፡- እነ ጀሚሊ መሏመዴ ሀጏስ - ጠበቃ እሸቴ ጓንጉሌ ቀረቡ
ተጠሪ ፡- የፌዳራሌ የመ/ዯ/ዓ/ቃህ - ፋሲሌ ገብሬ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፍርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፍርዴ
ይህ መዝገብ ሇሰበር ችልቱ የቀረበው አመሌካቾች በበታች ፍ/ቤቶች የተሰጠው የጥፋተኛነት ውሣኔ መሠረታዊ
የሆነ የህግ ስህተት የተፈፀመበት በመሆኑ ሉታረምሌን ይገባሌ በማሇት ግንባት 26 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፈ የሰበር
አቤቱታ ዘርዝረው ስሊቀረቡ ነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው በፌዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፍ/ቤት ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካቾች ሊይ
የመሠረተው ክስ የግሌ ተበዲይ ወ/ሮ ዘርፌ ጥሊሁን በአቶ መሏመዴ ሏጏስ ቤት በቤት ሰራተኛነት ሲሰሩ ከቆዩ በኋሊ
ግሇሰቡ በ1990 ዓ.ም ወዯ ኤርትራ ሲባረሩ ቤታቸውን በኃሊፊነት እየጠበቁ እንዲሇ ሏምላ 21 ቀን 1997 ዓ.ም
አመሌካቾች የግሌ ተበዲይን እቃ ከቤት አውጥተው ግቢ ውስጥ በማስቀመጥ በግብረአበርነት በፈፀሙት ህገ ወጥ በሆነ
መንገዴ መብትን የማስከበር ወንጀሌ በኢ.ፌ.ዳ.ሪ. የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32/1ሀ/ እና 436/1/ሀ/ መሠረት ጥፋተኛ
ተብሇው ሉቀጡ ይገባሌ የሚሌ ሲሆን አመሌካቾችም የእምነት ክህዯት ቃሌ ሲጠየቁ በክሱ ሊይ ተቃውሞ የላሊቸው
መሆኑን በመግሇጽ የዴርጊቱን አፈፃፀም በተመሇከተ ግን ጥፋተኛ አይዯሇንም ሲለ አስመዝግበዋሌ፡፡ የስር ፍ/ቤትም
የዓ/ህግን ማስረጃዎች ከሰማ በኋሊ አመሌካቾች እንዱከሊከለ ትዕዛዝ ሰጥቶ የአመሌካቾችን የሰው እና የጽሐፍ
ማስረጃዎችን በመስማት ጉዲዩን በመመርመር የአመሌካቾች የመከሊከያ ማስረጃዎች የዓ/ህጉን ማስረጃዎችን
ሇማስተባበሌ በቂ አይዯለም የሚሌ ምክንያት ይዞ አመሌካቾችን በዓ/ህግ በኩሌ ተጠቅሶ በቀረበባቸው ዴንጋጌ ስር
ጥፋተኛ አዴርጏ እያንዲንዲቸውን በብር 800.00 /ስምንት መቶ/ የገንዘብ መቀጮ እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም
አመሌካቾች ይግባኛቸውን ሇፌዳራለ ከፍተኛ ፍ/ቤት አቅርበው ፍ/ቤቱ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ አመሌካቾች ጥፋተኛ
መባሊቸው ባግባቡ መሆኑን በመግሇጽ ዴርጊታቸው የሚሸፈንበትን ዴንጋጌ ብቻ በማሻሻሌ ቅጣቱንም በማጽናት
ወስኗሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፍ/ቤቶችን የጥፋተኛነት ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካቾች ግንቦት 26 ቀን 2000 ዓ.ም በፃፉት የሰበር ማመሌከቻ ተፈፀመ የተባሇው ዴርጊት የጥፋተኛነት
ውሣኔ የተሰጠበትን አንቀጽ የወንጀሌ ማቋቋሚያ ነጥቦችን የሚያሟሊ የወንጀሌ አሊፊነትን የሚያስከትሌ መሆኑን ያሳያለ
ያሎቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታዩ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ
ቀርቦ የአመሌካቾች ዴርጊት ወንጀለን የሚያቋቁም መሆኑንና ጥፋተኛ መባሊቸውም ባግባቡ መሆኑን ጥቅምት 17 ቀን
2001 ዓ.ም በፃፈው ማመሌከቻ ዘርዝሮ የጥፋተኛነት ውሣኔው ሉፀና ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፍ ክርክር
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘበ በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ እንዯመረመረውም አመሌካቾች ፈፀሙ የተባሇው ዴርጊት የወንጀሌ ዴርጊት ያቋቁማሌ ወይም
አያቋቁምም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
አመሌካቾች የተከሰሱትና በመጀመሪያ ዯረጃ ፍ/ቤት የጥፋተኛነት ውሣኔ የተሰጠባቸው የኢ.ፌ.ዱ.ሪ. የወንጀሌ
ህግ አንቀጽ 32/1ሀ/ እና 436/1/ ስር የተመሇከተውን ተሊሌፈዋሌ በሚሌ ሲሆን ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው
የፌዳራለ ከፍተኛ ፍ/ቤት በአመሌካቾች የተሰጠውን የጥፋተኛነት ውሣኔ አንቀፁን በመሇወጥ አጽንቷሌ፡፡ ይግባኝ
ሰሚው ፍ/ቤት አመሌካቾችን ጥፋተኛ ያዯረጋቸው በኢ.ፌ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 436/ሏ/ ስር ነው፡፡
ህገ ወጥ በሆነ መንገዴ መብትን ማስከበር ዴርጊት በኢ.ፌ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 436/ሏ/ መሠረት
ሉያስጠይቅ የሚችሇው ማንም ሰው መብት ሳይኖረው ወይም ህግን ተቃራኒ በሆነ መንገዴ በጠቅሊሊው የላሇውን ወይም
በህጉ መሠረት ሉሰራበት የማይችሇውን መብት የተጠቀመበት እንዯሆነ ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ አመሌካቾች የግሌ ተበዲይ ወ/ሮ ዘርፌ ጥሊሁን ቤቱን እንዱሇቁ ሲያዯርጉ የግሌ ተበዲይዋ
ቤቱን የያዙት በጠባቂነት በነበራቸው ኃሊፊነት ስሇመሆኑ አንዯኛ አመሌካች ዯግሞ የቤቱ ባሇቤት የተባለት ግሇሰብ
የአቶ መሏመዴ ሏጏስ ሌጅ ሁሇተኛ አመሌካች ዯግሞ ዴርጊቱ ሲፈፀም በቦታው ሊይ የተገኙት ከአንዯኛ አመሌካች
በተሰጣቸው ውክሌና መሠረት ስሇመሆኑ የተረጋገጡ ጉዲዮች ናቸው፡፡ በመሆኑም አንዯ1ኛ አመሌካች በቤቱ ሊይ
በጠቅሊሊው መብት የላሊቸው ወይም በህጉ መሠረት ሉሰሩበት በማይችለት መብት የተጠቀሙ ሳይሆን በቤቱ ሊይ
መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡
በመሠረቱ አንዴ ወንጀሌ ተዯረገ የሚባሇው ወንጀለን የሚያቋቁምበት ህጋዊ፣ ግዙፋዊና ሞራሊዊ ፍሬ ነገሮች
በአንዴነት ተጣምረው ሲገኙ ብቻ ስሇመሆኑ የኢ.ፌ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ በአንቀጽ 23/2/ ስር አስቀምጧሌ እጃችን
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የአመሌካቾች ዴርጊት የጥፋተኛነት ውሣኔ የተሰጠባቸው የህግ ዴንጋጌ የወንጀሌ
ማቋቋሚያ ነጥቦች የተሟለበት አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የስር ፍ/ቤቶች ውሣኔ የኢ.ፌ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 23/2/
እና 436/ሏ/ ስር የተመሇከቱትን የህጉን መስፈርቶች ያሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈፀመበት
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህ መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ውሣኔ
1. በፌዳራሌ መ/ዯ/ፍ/ቤት መ/ቁ. 35370 ጥር 21 ቀን 2000 ዓ.ም እንዱሁም በፌ/ከፍ/ፍ/ቤት መ/ቁ. 64237
መጋቢት 25 ቀን 2000 ዓ.ም የተሰጠ ውሣኔ በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 195/2/ሏ/ መሠረት ሙለ በሙለ
ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካቾች ፈጽመውታሌ የተባሇው ዴርጊት የወንጀሌ ባህርይ የሇውም ብሇናሌ፡፡
3. መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፊርማ አሇበት፡፡
ተ.ወ
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